
ELErÇÕES 2O2O MAJORlTÁRIA

PROPOSTA DE TRABALHO PSC / pSO
Nos termos da lei federal 9.504/97 , art. 11, lX

"coLlGAçÃo PANAMBT PARA TODOS"

1. EIXO ESTRUTURANTE DA SAÚDE:

t.7 - PRoGRAMA raamÁcn MNS pERTo: Descentra lização da entrega/dispensação
de medicamentos. Após a consulta no Posto de Saúde (ESF - Estratégia de Saúde Da
Família), a receita será remetida on line para uma central, onde a farmacêutica irá
autorizar â liberação. Em seguida a medicação será enviada para o Posto de saúde onde
ocorrêu a consulta para retirada pelo paciente. Aos pacientes idosos, portadores de
doenças graves e com uso de medicação contínua a entrega vai âcontecêr diretamênte
na sua residência.

7.2 - PRCfiRANIA AGENDAMENTO EFICIENTE: Descentralização do agendamento de
consultas e exames. Após a consulta no Posto de Saúde (ESF - Estratégia de Saúde Da

Família), a solicitação de consulta com especialistas ou requisições de exames serão
encaminhadas on line para central de agendamentos. Após autorização a informação
do agendamento será encaminhada eletronicamente para o paciênte, através de
whatsapp, e-mail, ou poderá ser retirada no Posto de Saúde. Não haverá mais a

necessidade de deslocamento e de ficar aguardando em filas de espera. Teremos
otimização do tempo e agilidade nos encâminhamentos.

7.3 - PROGRAMA SORRISO BONITO: Durante os 04 anos de mandato , vamos fazer um
planejamento para eliminar a espera em filas por próteses dentárias. Vamos trabalhar
para as pessoas rêtomarem sua autoestima e ao mesmo tempo cuidar de sua saúde
bucal.

7.4- PRCTGRA IIA DIAGNÓSflCO PARA A SAÚDE DE IODOS.' Vamos investir como nunca
foi investido em diagnóstico. Vamos equipar o Hospital, Pronto Socorro, UPA, com
equipamentos que permitam os profissionais médicos realizarem o diagnóstico dos
problemas de saúde, em busca da solução e não apenas paliativos. A qualidade de vida
população, através de ações em saúde preventiva, será nossa prioridade.

1.5 - AMPLIAçÃO DA OFERTA DE MEDICAMENTOS DA LISTA BÁSi/CA: A árCA dA SAúdC

está em constante movimento- Novas doenças surgem e prêcisam ter o âcesso ao
devido tratamento. Acompanhando esta evolução vamos ampliar a oferta de

medicamentos da lista básica.
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7.6 - AMPLTACÃO IX) HORÁR//O DE ATEND/,MENTO EM ESF',S: Nossa população é

vocacionada para o trabalho e empreendedorismo. Cuidar das pessoas, zelando por sua
saúde é nossa prioridade. Para isso, vamos ampliar o horário dê atendimento de pelo
menos dois ESF'S, até as 22h. Essa ação permitirá atender a população dê forma



dinâmica, promovendo ainda o descongestionamento do pronto Socorro e da UPA. Uma
das formas para viabilizar esta iniciativa, é aderir ao programa saúde na Hora do
Governo Federal, inclusive ampliando sua execução em nosso município.

7.7 PANAMBI COMO CENTRO DE REFERÊNCIA EM MÉDICA: A
exemplo de outros municípios da região, até menores que o nosso, buscaremos um
amplo diálogo com os profissionais de saúde e com o hospital e ou outros da iniciativa
privada, dos governos Estadual e Federal no sentido de virmos a ter em Panambi um
centro de referência em algum tipo de procedimento na área de saúde.

1.8 - CONSÍRUCÃO DE IIM NOVO ESF NO BAIRRO ZONA NORTE E AM PLIACÁO DO ESF

DO BA/,RRO ALTO PARAÍSO: O ESF do Bairro Zona Norte já não mais comporta
infraestrutura para bem atender a população daquela região. Para isso, vamos construir
um novo ESF. Da mesma forma o ESF, do bairro Alto Paraíso, precisa ser ampliado, o que
faremos utilizando uma área do município localizada atrás do atual posto.

7.9 - TNSTALAúA DE L,MA llT, NO MUNTCíP\O: Somos um município prospero e
pujante. Gerador de riquezas pela força do trabalho associado a mão de obra e vertente
empreendedora. Para isso precisamos incrementar nossa capacidade de atendimento
emergencial. Em um trabalho conjunto, com o nosso hospital e os profissionâis da
saúde, vamos buscar a instalação de uma UTl.

7.7O - PROGRAMA SAÚDE AQltr: Vários procedimentos e até mesmo consultas, são
realizados em outros municípios. Temos por meta e prioridade viabilizar a oferta de
serviços aqui em Panambi. Nos tonarmos referência inclusive para região. Para isso,
vamos manter permanente diálogo com o hospital e profissionais da área da saúde. Esse

programa visâ o fortalecimento da nossa Casa de Saúde, o Hospital. Seremos
incentivadores, apoiadores ê comprometidos em oferecer condições de funcionamento
desta instituição.

7.77 - PROGRAMA DE VACINACÃO NO IÁR.. UMA Cquipe itinerante vai realizar a

vacinação de idosos com comorbidades, diretamente em suas casas.

1.12 - APOIO A DEPENDCNTES QUíMrcOS, ALCOOTATRAS E SEUS FAMITIARES: ESIC

programã irá montar um sistema de acompanhamento na reinsêrção social tanto dos
dependentes como de seus familiares, no âmbito municipal, de forma itinerante êm
todos os bairros da cidade.

PTANEJAMENTO t:

2.7- PROGRAMA CARAVANA DO IPTU: O IPTU - lmposto Predial e territorial Urbano,
tem reflexo direto a toda população. Pâra isso, vamos dispor durante os @ anos da
gestão uma equipe formada por profissionais, que irão passar êm todos os imóveis,
tirando as dúvidas e fazendo ajustes de incorreções que possam eventualmente estarem
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2. EIXO ESTRUTURANTE DE POTITICATRIBUTÁRIA, GESTÃO E



acontecendo. Será a prefeitura indo até você, para esclarecer, para ajudar e não
somente impor e cobrar.

2.2 - ATUÀLLZACÁO OO COD,GO TRTBUTÁRIO MllNtCtPAL: Simultâneamente a

Caravana do IPTU, vamos realizar a atualização da Lei Municipal ne 3.330, que trata do
Código Tributário Municipal. Vamos ter alíquotas reduzidas para apoiar
empreendedores, bem como para incentivar políticas de energias renováveis. Vamos
colocar no rol de isenção de IPTU, além dos aposentados, também os pensionistas.
Vamos eliminar a majoração (aumento) da alíquota do IPTU, pârã quem não possui
passeio público e muro. Buscaremos permanentemente justiça social e tributária.

2.4- RElltSÃO GERAL DO PLANO D/iRETOR: A Lei complementar 008/2008, que trata do
Plano Diretor do município de Panambi, precisa ser revisada amplamente. Além disso
seus parâmetros devem estar em consonâncla com o desenvolvimento da cidade. Não
pode ser uma legislação que "engessa", capacidade de investimento de
empreendedores.

2.5 - t N FORMAflZACÃO O e SERWCOS P RESTADOS P ELO M U N'CíP\O : Não há m a is como

2.6 - PROGRAMA PREFEITaIRA PERTO DE VOCÊ Nossa cidade cresceu. Está bem
distribuída. Pensando neste cenário, além da informatização dos serviços, vamos dispor
em (X regiões da cidade, de locais em que a população poderá ir para solicitar seus
serviços, sem necessidade de ir até a prefeitura ou a algum de seus órgãos. Com isso
pretendemos dar agilidade e eficiência para as demandas da comunidade.

2. DE SECRETÁRIA.' lremos exti nguir a Secretaria Municipal de Governo e

Relações lnstitucionais. Os recursos que serão economizados com a eliminação desta
estrutura serão aplicados, investidos no atendimento de demandas da população.

t

2.3- PROGRAMÀÍUDO EM DrA: vamos criar um programa que p€rmita ao contribuinte
quitar seus débitos com o município, êm parcelamentos de até 1OO vezes com parcelas
mínimas de RS 50,0O. Neste mesmo sentido vamos analisar todo o rol de dívida ativa,
declarando prescrito aqueles que atendam aos requisitos de prescrição. Transparência
e condições para o contribuinte.

a burocracia criar entraves para o desenvolvimento. Durante os 04 anos de gestão
vamos investir no acesso aos sêrviços prestados pelo município de forma eletrônica.

2.7 - //NOVACÃO DA CENTRAL DE PROTETOS: A Central de Projêtos terá um espaço
próprio, com toda êstrutura de profissionais para capitar recursos para o município.
Sejam recursos públicos, ou oriundos de PPP'S - Pãrcerias Público Privadas, este órgão
da Administração atuará com exclusividade em suas ações. Foco e mêtas, possuindo

também dentro de sua estrutura uma pessoa que deverá fazer o elo de ligação
p€rmanente entre os técnicos e os necessários contatos políticos aos diversos níveis de
governos.

fr



2.9 - RECONFTGI,RACÃO ADMTNISÍRATwA: A utilização de Cargos em Comissão serão
fortemente reduzidos e quando ocupados deverão sêr por pessoas qualificadas para

aquele serviço, sem apadrinhamento polÍtico.

2.7O - AVAL,AçÃO PERTOD'CA: O quadro de servidores em Comissão será
permanentemente avaliado, quanto ao seu desempenho. Em caso de não cumprimento
das metas estabêlêcidâs na busca de soluções paras demandas da população, serão
imediatamente substituídos.

2.11 - PROGRAMA INVISTA AQUI COM RÂPIDEZ: reorganização e restruturação dos
órgãos e setores púbicos de análise e liberação de autorizâçôes para a rápida aprovação
de projetos e ou documentos necessários a aprovação e implementação de obras ou
qualquer tipo de projeto de investimento a ser implantado em nosso município que
tenha perspectiva de criação ou manutenção de renda e empregos.

2.12 - PROGRAMA EMPREENDORISMO COM FIEXIBIIIZACAO: Através de lei
municipal, haverá possibilidade de abertura de qualquer empreendimento industrial,
comercial ou de serviços, com prazo para o cumprimento de todas as exigências legais
administrativas e tributárias de nível municipal, com prazo firmado para cumprimento
destas exigências, desde que o empreendimento seja devidamente cadastrado no
programa e cumpra as obrigaçôes mínimas estipuladas na lei criada para tal finalidade.

2.13 - PROGRAMA OtllOS DO DONO: O dono do Município é a população local, o seu
representante é o Prefeito, com esta visão, de que "o olho do dono quê engorda o boi",
como diz o ditado popular, temos que o olho do prefeito deverá estar todos os dias em
todos os locais em que os serviços são pre§tados para a população, como isto, e§te
programa irá criar um sistema onde diariamente, possivelmente duas pessoas estarão
circulando por todos os órgãos de prestação dos serviços púbicos, para fiscalizar e

manter informado o prefeito de como está sendo o atendimento das necessidades da
população, e o informando das necessidades de cada bairro, sem que seja necessário o
cidadão têr quê ir até o prefeito. Ou seja, haverá uma espécie de Ouvidoria e fiscalização
itinerante a serviço do prefeito e da população, devidamente identificada. Em outras
palavras, vamos até você para ver como está sendo atendido e quais suas reâis

necessidades.

3. EIXO ESTRUTURANTE DA INFRAESTRUTURA:

3.7 _ PROGRAMA PREFE'TURA NA RUA: Equipes volantes estarão permanentemente
trabalhando para dar resolutividade as demandas da cidade, através de manutenção das

obras públicas, como na elaboração de iniciativas para superar as adversidades
existentes.

3.2 - PROGRAMA MEU BAIRRO. MEU LAR: Realização de obras de pavimentação em
bairros periféricos. Levar infraestrutura, onde as pessoas moram, priorizando os locais
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que ainda não tem o sêrviço a ser disponibilizado. Aprimorar as áreas de lazer e
recreação.

3.3 - PROGRAMA A 25 É SHOW: Revitalização da Rua 25 de julho, com infrâestrutura
de amplo passeio público e urbanização paisagística, ciclo via segura e de utilidade
pública.

3.4 - CEMITÉRIO MUNTOPAL: Promover o cercamento do cemitério municipal,
atendendo o que determina a Lei.

3.5 - RETOCAUZAçÃO E RESTRUTURACÂO DO PARQUE DE MÁOUNAS. ViSA TCIOCAT

o parque de máquinas do Município, tirando o mesmo da área central da cidade, onde
o transito diário e constantes das máquinas pesadas colocam o sistema viário e a
segurança das pessoas em risco e vindo a ser pouco producente a circulação pelas
principais vias, tanto para a prefeitura quanto para os cidadãos, além de hoje estartanto
estas máquinas, quanto um tanque de combustível em um lugar de altíssimo risco
próximo a colégios e creches.

3.6 CRIACÃO DE EOUIPE TTINERANTE DE ESTRADAS DE RODAGEM DO INTERIOR:

Este programa pretende criar e mantêr uma equipe completa de recuperação e

manutenção da malha viária do interior do Município, com a racionalização dos
deslocamentos e permanência tanto da equipe quanto dos equipamentos.

3.7 CRNCÃO DE EQUIPE PERMANENTE DE RECUPE RACÃO DA MAll{A VrÁRtA
URBANA: Este programa pretende criar e manter uma equipe permanente de toda a

malha viária urbana, com o objetivo de não existir buracos nâs pistâs de rolamento, nem
mesmo aqueles aberto para a manutenção das redes de agua, tornando o deslocamento
viário mais rápido seguro e econômico.

J.8 PIÁNO MAIS TRANSPORTE PÚBUCO AO TRABAI}IAÍ}OR: AUMENIAT A

abrangência do transporte urbâno públíco municipal para os bairros de grande
quantidade de moradores, que hoje não possuem tal serviço público.

3.10 PROJETO MENOS AIAGAMENTOS: De forma continua iniciar trabalhos que

busquem sanar o problema das constantes enchentes e dos hoje já corriqueiros
alagamentos na área urbana.

Jlk

3.9 - PROJEÍO ÁGUA É VIDA. AGUA É RIQUEZA. AGUA É POSSIBIUDADE DE

IRABAIJ{O; BUSCAR- em todos os níveis de governo o auxílio parâ resolver o problema
da falta de água potável que Panambi, que sê repete a cada ano, cada vez com maior
intensidadê e está prestes a se tornar uma calamidade pública, podendo a vir muito em
breve aÍetar inclusive a indústria e o comercio local de forma muito contundente.



4.7 - FORMAúO DOS PROF,SSiONAIS DA EDUCACÃO: Fortalecer a formação de
professores num viés prático e didático, pois hoje os cursos estão muito em nível
motivacional e pouco informativos.

4.2 - COORDENÀ O PEDAGÓGICA NO AMBIENTE ESCOLAR: Ela borar um plano de
assessoria dos Coordenadores de área da SMEC, para que acompanhem
presencialmente as escolas municipais, além de suas atividades junto prédio da SMEC.

4.3 - ESCOLA EM TURNO INTEGRAL: O ambiente escolar além de sua natureza de
formação do cidadão, também passou a ser definitivamente um espaço que representa
a capacidade de promover desenvolvimento em toda sua extensão aos alunos. Por isso
vamos investir na estruturação ou construção de uma escola de turno integrâ|. Vamos
gerar oportunidades. Vamos fomentar o processo educativo em toda sua amplitude.
Lançaremos uma semente quê irá gerar frutos.

4.4 - EqCOLA CfutCO MtLnAR: O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é umâ
iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, que
âpresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e

administrativa com a participâção do corpo docente da escola e apoio dos militarês.
Uma iniciativa quê pretendemos implantar em nossa Bestão.

4.6 - PROGRAMA CU'DANÍX) DO PATR'MôNIO PÚBLICO: Há MUitOS ANOS, a ÍÍota de
ônibus do Transporte escolar e outros bens do município estão expostos as intempériês
do clima. lsso faz com que se acelere o processo de depreciação do bem público, assim

como causa dificuldade de uso principalmente dos Ônibus escolares que para saírem de
madrugada, precisam que o motorista fique em até uma hora tentando descongelar os
para-brisas no período do inverno, muitas vezes saindo o veículo ainda com pouca

visibilidade do motorista, com risco a sua segurança e de nossas crianças . Neste sentido
no que diz respeito a êstá frota, vamos preservá-la, deixando-a em um lugar coberto.

4.7 - APL//ACÃO DE VAGAS DE CRECHE NAS FÉRIAS ESCOTÁREs.. Hoje apenas uma
creche atende no período de férias, e apenas até crianças de três anos. Deveremos
ampliar para ao menos uma na área sul e outra na área norte da cidade, atendendo as

necessidades daquelas mães que comprovadamente trabalham, independente da faixa
etária da criança atendida em creche e também para casos específicos de crianças em
situação de Brande vulnerabilidade social.
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4. EIXO ESTRUTURANTE DA EDUCACÂO:

4.5 - PROGRAMA UNIVERSIDADE AQUI: O Ensino Superior é obrigação constitucional
do Governo Fedêral. No entanto em nossa gestão, vamos articular com as universidades
para que instalem, seus cursos aqui em Panambi. Vamos fomentar essa medida. Com
isso, garantiremos aos acadêmicos melhor qualidade de vida, evitando deslocamentos,
riscos nas rodovias, o que com certeza terá reflexos na capacidade de aprendizado. Da

mesma forma o município estará economizando, com o transporte univêrsitário. Uma
medida que beneficia os estudântês e o cofre municipal.





4.8 - PIANO DE CARRE'RA MA Elaboração e êfetivação do Plano de
Carreira do Magistério, a ser construído junto com a categoria.

4-9 - ACESSO AO ENSINO SUPERIOR: lmplantar curso preparatório para o ENEM

4.7O - PRGRAMA ALUNO NOIA 7O: Programa multidisciplinar preparatório para o
mercado de trabalho voltado para jovens concludentes do ensino médio com premiação
dos alunos que mais se destacarem com bolsa para as instituições universitárias da rede
privada;

5.7 - CR//,R A SECREÍARIA MUNICTPAL DE CULTURA: Essâ secretaria terá um olhar para

o município e todos os seus munícipes, não no viés somentê da Educação, que se dirige
somente a rede municipal de ensino.

5.2 - FOMENTAR SEGMENTOS CULTURNS: Organizar segmentos culturais e grupos de
trabalho que representem esses segmentos (ex: cultura imigrante, cultura cristã, cultura
popular..-)

53 - MÚS\U IVAS ESCOIáS.. Cum prir a lei L3.768/ 16 no que se refere à Música,
colocando-a como conteúdo curricular nas escolas municipais. O município tem
professores contratados para esta área, que hoje atendem na oficina talêntos, e estes
podem atendêr nas escolas.

5.4 - CORAIS E ORQUESTRAS: Fomentar o retorno da atividade coral e orquestral no
município, haja vista que Panambi já foi conhecida pela cultura musical destes
segmêntos.

5.5 - FESTTVAIS MUSICATS: Fomentar os Festivais musicais, inserindo os mesmos em
uma política pública da Cultura do município de Panambi. A exemplo disso, a retomada
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4.11 - CRnCÃO PROGRAMA SEU CURRíCULO. NOSSAS EMPRESAS: Este programa visa
criar junto a Secretaria de Educação de um banco de dados, tanto de nível fundamental,
como médio, em parceria com as escolas locais de ensino médio, a ser remetido as

empresas locais indicando os currículos de nossos alunos que se destacam e possuem
interessê de serem aproveitados em nossas emprêsas e ou de fazerem cursos
profissionalizantes que as empresas venham a oferecer em uma parceria público
privado.

4.12 - ABERTURA DE NOVAS VAGAS EM CRECHES: Busca de soluções para suprir a

necessidades de abertura de aproximadamente 300 novas vagas a serem oferecidas
tanto na área sul, como na área norte do município, para a educação infantil.

5. EIXO ESTRUTURANTE DA CUTTURA:
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do Moinho da Canção e colocar como festa popular típica de intêrêsse público a October
Fest.

6. EIXO ESTRUTURANTE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE:

6.7 - EVENTOS ESPORÍIVOS: Fomento e apoio aos eventos esportivos organizados
pelas associações, com a elaboração sistemática de um calendárao que promova
também a geração de renda, seja no comércio ou na rede hoteleira.

6.2 - ,NFRAESTÍRUTURA ESPORTIyA.' Const rução de um novo Centro de Eventos junto
ao Parque Municipal Rudolfo Arno Goldhardt.

6.4 - CRIACÃO DA LIGA MUMAPAL DE F''TEBOL: A Organização das competições de
futebol serão realizadas pela Liga municipal de Futebol, que será formada por Parceria

Público Privada, oferecendo condições de certames com grandes competições. Serão

retomados os campeonatos de juvenis, juniores e 2ê divisão. As praças esportivas
serão permanentemente remodeladas, e uma equipe itinerante será
disponibilizada para ajudar na manutenção destes espaços,

6.5 - APO1/O AS COMPETTCõES ESPORÍIVAS DIvERSAS: Fomê ntar e incentivar a pratica

das mais diversas modalidades esportivas com a intenção de remodelar totalmente o

atual ginásio e ou comêçar a construir um novo centro desportivo e de lazer.

6.7 - CRnCÃO DO CENTRO JOVEM GOSPEL: Criação de espaço jovem de diversão lazer
e entretenimento com possibilidade de apresentação semanal de bandas e grupos

artísticos da juventude GOSPET- em local com sêgurança, com possibilidade de
instalação de venda de alimentação e de venda de artesanato e outros itêns de
interesse do jovem gospel, tudo em um só local, como uma espécie de feira
permanente, a realiza-se em duas noites por semana, com horários e regras pré

definidas.

6.j - REArVAcãiO DO CTD: O Centro de Treinamento Desportivo, deixou um legado
no atletismo Panambiense. Formou atletas de ponta. Vamos retomar e§te programa
prestigiando as potencialidades esportivas identificadas em nossa comunidade, dando
condições de profi ssionalização.

5.6 - CRIACÃO DO CENTRO IOVEM POP: Criação de espaço jovem de diversão lazer e

entretênimento com possibilidade de apresentação semanal de bandas e grupos

artísticos da juventudê popular local, bem localizado, com segurança, praça de
alimentação e de venda de artesanato e outros itens de interesse jovem, tudo em um
só local, como uma espécie de feira permanente, a realiza-se em duas noites por
semana, com horários e regras pré definidas, com possibilidade de exposição de motos,
veículos novos, veículos antigos, rebaixados e etc.
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6.7 - D|SPONIB|LIZACÃO DE ESPACO CUTTURAL RELIGIOSO: Criação de espaço em
determinados dias da semana onde as entidades religiosas de qualquer crença cristã
possâm se reunir ê fazêr eventos de ordem cultural e religiosa, a realizar-se com horários
e regras pré definidas.

6.8-R DA ÁREA DE SXATES E DAS RAS POLI E AS: Visa
remodelar a área destinada ao skate, com toque jovem e com disponibilização de
banheiros adequados e livres para o uso. Assim como a revitalização das quadras
esportivas êxistentes no ginásio Municipal.

6.9-OP E MUNICIPAT PARA VOCÊ DE A: OPa rque Municipal passará

a ser cada vez mais de uso público e com direcionamento a um novo visual e de maior
uso pâra que nos traga maior prazer e orgulho de tê-lo a nossa disposição, para o uso
de TODOS OS PANAMBIENSES, se tornando um grande centro de eventos.

7. EIXO ESTRUTURANTE SANEAMENTO:

7-7 SANEAMENTO BÁSiCO É SAÚDE' Direcionamento para a fiscalização do descarte
irregular de resíduos líquidos ou sólidos, bem como para solução de problemas de
saneamento básico no Município.

7.2 P,I,NO M(INIC/PAL DE SANEMENÍO BÁSICO: Aplicação destê plano no município.

8. EIXO ES'TRUTURANTE SEGURANÇA PÚBIICAI

8.7 - ÍBANSFORMAR SEGURANCA CtVtL: A prefeitura passará a ter no setor de
SEGURANçA ClVlL, o objetivo não só de atuar em catástrofes naturais, mas também
como elo de ligação entre as forças de segurança locais, com o objetivo de troca de
informações e de trabalho conjunto para tornar nossa cidade cada vez mais segura e
passível dê aqui se viver bem e em segurança, pessoal e patrimonial, buscando assim

ser um polo de possível investimentos, uma vez que somente sê investe onde há

segurança. Ou seja, a segurança também passa a ser de interesse e de apoio municipal.

8.2 - MORADA DA SEGURANCA: Criação de poeto a ser desenvolvido com a parceria

do Estado e da União, assim como da iniciativa privada, no objetivo de construir casas

ou aptos destinedo a cedência ou aluguel em valores mais acessíveis a ser destinado a
integrantês de forças de segurança quê queiram vir a ser transferidos para atuer
permanentemente em nosso município, desde que com isto venha a aumentar os

efetivos destas corporações de segurança a nível satisfatório de atendimento as

demandas da população local.

8.3 - PROGRAMA SEGURANCA NOS Dl NORTE E SUL: Visa criar condi çôes das forças de
segurança pública, em especial Brigada Militar e a Fiscalização de Transito Municipal,
em terdois pontos permanentes estratégicos de atendimento/ permanência, sendo um
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no distrito industrial sul e outro no distrito industrial nortê, que vise coibir abusos de
qualquer espécie, assim como ter um melhor monitoramento destas áreas nos finais de
semana. Tal programa poderá ocorrer na forma de Parceria Público Privada com as

empresas da área atingida pelo serviço disponibilizado.

9. EIXO ESTRUTURANTE IDOSOS-TERCEIRA IDADE:

9.7 - CENTRO DE CONVwENC/,A PARA /,DOSOS: Vamos desenvolver um projeto piloto
a partir da construção de um Cêntro dê Convivência para ldosos. Neste espaço, durante
o dia os idosos, terão à sua disposição atividades recreativâs, e esportivas

9.2 - PRNRAMA ÍERCEIRA TDADE DIGITAL: o Programa Terceira ldade Digital é
destinado à Melhor ldade, no intuito de incentivar o uso de novas tecnologias para

pessoas acima de 60 anos. Busca facilitar o conhecimento, aguisição de informações e
processos cotidianos.

9.3 - PROGRAMA JOVEM IDOSO EM UM DOMINGO IfGAL: Bimestralmente haverá

no parque municipal da cidade, um evento pela parte da tarde que vise a integração
êntre os jovens da terceira idade, com chimarrão, brincadeiras, jogos e muitâ conve6a.

10. EIXO ESTRUTURANTE SFTOR PRI MÁRIO (AGRICUTTURA) :

7O.7 - HOIE É MEll DIA: através deste programa, as pequenas propriedades rurais
terão um dia onde diversos serviços públicos poderão ser feitos dentro das mesmas,
através da secretaria de agricultura, com o objetivo de torna-las passiveis de produzir
renda e condições de manter o agricultor no campo. Seja, na construção de pequenos

bebedouros para o gado ou para fazer pequenos açudes para a criação de peixes,

pequenas terraplanagem ou preparo de locais de preparação de esterqueiras ou para a
pratica de silagem. Tudo estabelecido em regramento específico.

10.2 - PROGRAMA EEVITALIZAIÃO DA§ E§úTADAS DO INTERTOR : Este programa irá
estabelecer um sistema de troca de pedra, em especial do tipo cascalho, a ser usado na

recuperação das vias rurais, priorizando o uso destas próximas ao local de sua retirada
e ao fazer a cedência de tal materlal, em forma de troca, a prefeitura poderá fazer a

recuperação do acesso e pátio da propriedade daquele que aderiu ao programa, usando
as máquinas públicas e parte do cascalho rêtirado daquela propriedade, sem custo para

este.

10.3 - PROGRAMA MTNHA PROPRIEDADE RURAL COM ACESSO VIÁRIO: ESIE

programa possibilita a prefeitura fazer o patrolamento do âcesso âs propriedades rurais,
visando a possibilidade de um melhor escoamento da produção.

10.4 - RAMA SUA NOSSA OBRIG vlÁRlA: Apesar de ser uma
obrigação da prefeitura, através deste programa se manterá em sistema de plantão,
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uma equipe completa de recuperação viária da malha rural, em especial nos períodos
de escoamento de safra.

1O-7 - PROGRAMA PATRUUIA AGRICOIA NA MTNHA HORTA. Este programa
pretende formar ao menos uma patrulha agrícola formada por um pequeno trator com
equipamentos básicos para ã formação de hortas nas pequenas propriedades, dando
possibilidades destas produzirem hortaliças em mâior quantidade, tanto para o seu

sustênto quanto para a venda na área urbana. o trator virá equipado com uma enxada
rotativa e encanteirador, que é o maior problema quando de se instalar uma horta, ê

fará este serviço seguindo as regras do programa, a serem estipuladas e sempre
priorizando do menor ao maior produtor.

10.8 - PROGRAMA MINHA PROPRIEDADE RURAT MAIS PRODUIIVA: Este programa

visa formar uma equipe com técnico agrícola que passará a visitar as pequênas
propriedades visando auxiliar estes produtores a encontrarem meios de fazerem sua
propriedade mais produtiva, com menor custo, viabilizando a permanência do homem
no campo.

70.9 DE IDENTIFI DE POSSIBIUDADES DE INVESTIMENTO

RURAL POR ZONEAMENTO: A Secretária de agricultura fa rá estudos de zoneamento
agrícola, identificando produtos e locais de melhor localização, vindo a direcionar as

produções. Assim como buscará, trazer, investimento externos, do tipo integrado, se

assim for verificado possibilidade e vocação.

77.7 -PROGRAMA EM QUE POSSO TE NUDÀR A EMPREENDER AQUI: Criar um canal

aberto, técnico/político, que venha a atender diretamente todos os empreendedores da

indústria local no sentido dê se buscar a melhor forma do poder público vir a sanar

dificuldades e elaborar políticas que venha a trazer maiores facilidade para a

manutenção e ampliação de nosso parque industrial.

11.2 - PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR DOS DI NORTE E SUL: ViSA , aos moldes
do programa segurança Norte/Sul, aparelhar dois postos de saúdes, um nes imediações

§

10.5 - PROGRAMA ITINERANTE DE RECUPERACÃO DA MALHA VIÁRIA DO INTERIOR.

A malha viária do interior, em especial as vias principais, deverá seratendida sempre em
um sistema de recuperação viária onde uma equipe completa, com patrola, retro,
caminhão caçamba e servidores venham a fazer os serviços de forma técnica e definitiva.

10.6 - PROGRAMA PATRUTHAS AGRICOIAS DO MENOR AO MAIOR: As patrulhâs
agrícolas são formadas com patrimônio público e devem estar a disposição dos
agricultores, considerando a sua maior necessidade- Passaremos a priorizar o uso dêstâs
da menor para a maior propriedade, seguindo uma lista de inscrição, considerando a

quantidade de terra e de equipamentos que o agricultor possui. Sempre do menor para

o maior.

11.EIXO ESTRUTURANTE SETOR INDÚSTRIA:



do distrito lndustrial Norte e outro no Distrito lndustrial Sul, de atendimento imediâto a

saúde dos trabalhadores que ali laboram, tal programa poderá ocorrer na forma de
Parceria Público Privada com âs êmpresas da área atingida pelo serviço disponibilizado.

12. EIXO ESTRUTURANTE SETOR COM ÉRCIO/SERVIÇOS:

72.7 - PROGRAMA MAIS COMERCIO E SERVICOS AQUI: Criar um canal aberto
técnico/político, que venha a atender diretamente todos os empreendedores do
comércio local no sentido de se buscar a melhor forma do poder público vir a sanar
dificuldades e elaborar políticas que venha a tÍazer maiores facilidade para a

manutenção e ampliação de nosso setor comercial.

13.EIXO ESTRUTURANTE TERCEIRO SETOR:

73.7 - PROIEúO ONGS E CIA: Fomentâr â participação do terceiro setor na busca de
soluçôes para a melhoria de vida da população de nosso município, de animais, assim

como outros de interesse coletivo aproveitando nas atividades a participação de
voluntariado.

747 -APOIO PERMANENTE AS ENTIDADESSEM FINS LUCRAIIVOS.'As entidades sem

fins lucrativos, são de suma importáncia na gestão do município. São elas que absorvem
muitâs das demandas que são de reponsabilidâde da prefeitura. Ao identificarmos e
reconhecermos essa importância, vamos ampliar a Central de Projetos, criando um
núcleo de assessoramento permanente destas entidades, na busca de recursos. Além
disso, vamos de acordo com a Lei ns 13.019, fomentar parcerias com as entidades.
Teremos uma relação de somatório de esforços para superação das dificuldades.

A NA E O DE ABRIGO TEMPORÁRIO DE ANIMA'S DE

RUA.' A administração municipal buscará, em parceria com a iniciativa privada e com as

organizaçôes afins, formas de auxílio na criação e ou na manutênção de um abrigo
temporário para animais de rua.

5 â--

12.2 - DIOMINGO DE FEIRA COMERCIAk Estipula calendário de feiras comerciais de
produtos diversos a realizar-se em domingos pré estabelecidos.

14.EIXO ESTRUTURANTE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS:

74.2



15.EIXO ESTRUTURANTE FUNCIONALISMO PÚBIICO

75.7 - D,V,SÃO DAVENDA DA FOLHA DE PAGAMENTOS: Em 2021 deverá acontecer
um novo processo licitatório para venda da folha de pagamento do município. O

resultado desta venda será através de lei, dividindo o valor alcançado em três partes
iguais e distintas, estabelecidas em uma lêi especifica a ser criada, sendo que uma das
partes ficará no recurso livre do Município, para uso no interesse de todâ a comunidade,
uma parte deverá ser direcionada para um fundo de amparo ao servidor, com Íinalidade
de prover melhorias ao desenvolvimento das diversas câtegoriâs funcionais, para

equipamentos de trabalho, seBurança do trabalho ê cursos dê capecitação profissional
e a outra parte deverá ser dividida uniformemente entre todos os servidores públicos
em forma de um abono único e específico.

75.2 : MEDICAMENTO ATÉ 16.: Possibilita a administração proporcionar o auxílio de
507o dos medicamentos aos filhos de servidores até os 16 anos.

75.3 - MEDICAMENTO 7ü)%.: Progrâma de auxílio no medicamento para servidorês
idosos ou com doenças crônicas, de uso contínuo, conforme lista básica a ser formada,
conforme critérios criados em lei, que possa chegar escalonadâmente em até 10@6 de
seu custo subsidiado pelo município, seguindo um escala inversa ao salário do servidor,
ou seja, quanto menos ganha de salário, mais ganhará de subsidio nos medicamentos
aos abrangidos pelo progrâma.

75.4 PROGRAMA PAGIIE MENOS iUROS NO CRÉDfiO PESSOAL : A Administração
Municipal, através de seu indicado como Diretor Geral do IMSS buscará junto as

instituições financeiras que recebem os 240 milhões do IMSS para ser aplicado no
mercado financeiro, para quê criem uma linha de crédito especial para os servidores
públicos municipais, que na verdade são os donos de tal dinheiro.

75.5 PROGRAMA FINANCIAMENTO ESPECIAL DA CASA PROPRTA DO SERVTDOR : A

Administração Municipal, através de seu indicado como Diretor Geral do IMSS buscará
junto as instituições financeiras que recebem os 240 milhões do IMSS para ser aplicado
no mercado financeiro, para quê criem uma linha de crédito especial para os servidores
públicos municipais para a aquisição de casa própria, que na verdade são os donos de
tal dinheiro.

75.6 PROGRAMA MA'S REFE'TOR1,O,. ESIE programa passará a incluir nos

beneficiados no refeitório municipal, aqueles servidores que trabalham nas escolas de

educação infantil, nas funções de servente, atendentes e cozinheiras, ou seja, aqueles
quê elaboram as refeições das crianças da educação infantil, para que possam também
fazer suas reÍeições em seus devidos locais de trabalho, sendo que para isto seÍá

destinada verba especiÍica para a complementação da quantidade de alimentos, a

serem elaboradas as refeiçôes, em paralelo a da merenda infantil, mas com custo
totalmentê oriundo do refeitório dos servidores do município, não da mêrênda.
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75.7 PRCrcRAMA MEll PRiMEiRO UFÉ DE FORMA DIGNA: Aqueles servidores que
trabalham no serviço pesado, que hoje já recebem um café e um sanduíche básico, e

tem que fazer esta refeição em locais não apropriados, passaram a fazer este lanche do
início da manhã, no refeitório municipal e receberão uma alimentação mais reforçada.

75.8 PIANO DE RECUPERACÂO eAAOUat OOS SALÁRiOS: Se buscará alternâtivas de
recomposição das grandes perdas salariais que os servidores municipais sofreram no
decorrer dos últimos 20 anos, isto se fará de forma lenta, gradual e começando pelos
menores salários.

75-9 SERVIDOR LEGAL: Este programa irá implantar no serviço público o duplo
sentido da palavra legal, tanto será no termo jurídico, como na maneira figurada, ou
seja, cada servidordeverá esta lotado na área para qualfoi legalmente concursado, bem
como será incentivado e treinado para fornecer um trabalho, um serviço, um
atendimento ao contribuinte da maneira mais amistosa possívê1, estaremos preparando
para o atendimento da população com objetivo de satisfação total.

16 -ACÃOSOCTAL.

16.1 - PROGRAMA TEU AUXILIO NOSSOS BENEFICIOS: Cria um programa de ação
social que passa a ensinar a pescar, não em slmplesmente receber o peixe, neste
programa as famílias em situação dê risco poderão receber auxilio que irão desde
alimentos, até o pagamento total ou parcial de agua ou luz, em troca de serviços
comunitários prestados por estas famílias beneficiadas, em prioridade feitos estes
serviços nos próprios bairros em que residem, que podem ser desde capina de via
pública, recolhimento de resíduos e outros serviços.

16.3 - MINHA CASA PRÓPRh COM APOIO PÚBUCO E COM MEU SUOR: BUSCAT Apoio
Federal para a construção de casa própria para pessoas em situação de vulnerabilidade
social, em uma parceira, cidadão, Boverno municipal e governo federal. Todos fazendo
sua parte, inclusive a família a ser beneficiada, ou auxiliando na construção de sua casa,

ou êm sêrviço comunitário a ser realizado no próprio bairro, que venha a ser sua

contrapartidã para o recebimento de sua casa própria.

!

16.2 - PROGRAMA TEGAUZACÃO E REAI USO DE LOTES PÚBIICOS DE INTERESSE

SOCIAL: Este programa fará uma varredura nas áreas públicas do município que foram
destinadas para a construção de casas para pessoas carentes, nos Loteamentos de
lnteresse social, buscando alternativa para construção nos lotes já sorteados, ou
fazendo com que os mesmos sejam direcionados para quem ainda não foi contemplado
e que venha a realmente usar êstas árêas.



17.1 - AGRICULTURA URBANA ECOIOGICA. Cria espaço público urbano para práticas
agrícolas de subsistência, atravês de manutenção ecológica, usando mão de obra de
alunos da rede pública e ou moradores do bairro ãbrangido.

I7.2 . PROGRAMA DE RCCUPERACÃO E PNOTECÃO DE NOSSAS NASCENTES E

MANANCIAIS. Possibilita da troca de serviços público de máquinas do município, tipo
tratores e retroescavadeira, em limites específicos criados no projeto, dentro da
propriedade daqueles agricultores que comprovadamente estiverem fazendo ações de
recuperação e proteção de nascentes e mananciais.

17.4 - PROJETO DE IMPTANTACÃO DE UM PARQUE MUNICIPAL DE ECOOBSERVACÃO:

Este projeto visa a implantação de uma área pública destinada ao plantio de todo o
tipo de espécies da nossa flora nativa, o qual com o passar dos anos deverá se tornar
uma parque municipal para estudo e observação ecológica a disposição da comunidade
e de todos os estudantes da rede de ensino estabelecida no Município.

17.5 - TEU LIXO MEU SUSTENTO: Programa visa terceirizar de forma total ou parcial o
recolhimento de lixo na área urbana, bem como a triagem do mesmo na Usina Municipal
de Resíduos com o objetivo de através de uma parceria público/privada com uma
cooperativa a sercriãda, ou com a iniciativa privada, que venha a aproveitar as pessoas

desempregadas para quê estas venham a ter renda com a venda de todo o tipo de
resíduos coletados, ocasionando além de uma oportunidade dê trabalho, uma grande

ajuda para que se coloque cada vez menos resíduos nos reservatórios de nosso lixão.

17.6-CIDADEVEROE ê BAIRRO LIMPO: Programa virá a premiarcom desconto no IPTU,

a ser criado por lêi municipal, para aquele contribuinte que mantiver na têstada de seu

imóvel com arvores plantadas, devidamente cuidadas, bem como a metade da via
pública em frente de seu terreno, devidamente limpa, sem entulhos, sem gramíneas ou
outras invasoras de qualquer naturezâ, durante o decorrer do ano.

l

17 - ME]O AMEIENTE.

17.3- PROGRAMA DE ARBORTZACÃO DE AREAS PÚBUCAS COM FRUTIFERAS. O

município passará a fazer o plantio de arvores frutíferas em áreas verdes legais, de
propriedade do Município, na área urbana, iniciando no Parque Rudolfo Arno Goldhard.
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18.1. CAIINDÁRIO MUNICIPAT DE EVTNTOS: A AdMiNiSt ração Íará um calendário
oficial de eventos, onde levará em consideração a racionalização da ocorrência dos
mesmos, âtravés da parceria entre os setores da administração envolvidos e a iniciativa
privadâ, para que se tenha mai§ eventos durante o ano em datas diferentes de um
evênto de outro, para que todos pos§am têr maiorês resultados de público e financeiro,
e assim também melhores resultados ao comércio e setor hoteleiro.

ta.2 - NOSSA GENTE, NOSSÀCULTURA, NOSSA CULTNÁR NOSSOS HOTEIS : Busca
junto ao setor hoteleiro, rêstaurantes e comercio, da formação de uma parceria de
incentivo a diversos tipos de eventos que venham a fomentar o turi§mo em nossa
cidade, aproveitândo melhor nossa cultura, nossa culinária e nossa produção de
produtos típicos, incluindo artesanato, Brupos folclóricos, grupos de dança e corais.

Panambi, 15 de Setembro de 2O2O

Icio Vieira Franke rb agas
Pré Candidato a Prefeito - PSC Pré

18 - EIXO ESTRUTURANTE DO TURISMO

Prefeito - PSD


